Verslag vergadering d.d. 20 november 2018
Aanwezig:

Edwin Kleiboer, Mark Kleinheerenbrink, Jan Vlasblom (HTC De Ypelaer),
Guus Buijlinckx (s.v. Tuldania), Tjalle Hoogsteen (Sportcoach / Hita ’79),
Effie de Haan (Gemeente), Chris Heutinck (Hockey Club Hilvarenbeek),
Dick Nijenhuis (Hilvaria), Karin Schepers (Sportdorp),
Tim Verheggen (Tussenheid / Hita ’79), Antoon van de Sande (SVSOS),
Jan Burgers (RSV Wilhelmina), Frans van Kempen (VC de Hilver),
Sanne Abrahams (Gemeente), Karin van Gompel (Novadic-Kentron).

Afwezig met bericht:

Helmi van der Loo (SSB 60+), Leo Harpe (BC Hilvarenbeek),
Rob Elberts (Oefening en Uitspanning 1878), Ger van Hest (EDN ’56),
Ronald van Kouteren (Avanti Turnivo).

1. Opening
Edwin Kleiboer heet iedereen welkom bij deze volle vergadering.

2. Notulen van de vergadering van 17 september 2018
De afdeling communicatie van de gemeente wil de link naar de Sportraad op de website van de
gemeente niet aanpassen.
In de nieuwe sporthal komt nieuwe bebording voor de looproute.
Volgende week is het eerste gebruikersoverleg met de gemeente.
De notulen worden vastgesteld door de voorzitter.

3. Mededelingen
Helmi van der Loo is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hein Kanters heeft tijdens de opening van de nieuwe binnensportaccommodatie De Roodloop zijn
boek over twee eeuwen Beekse sporthistorie gepresenteerd. Dit is zeker een aanrader om te lezen.
De hockeyclub heeft besloten om af te zien van het recht van opstal omdat ze er geen voordeel in
zien en de gemeente niet op kosten willen jagen.
Er wordt besloten om als Sportraad een streep te zetten onder het verhaal van het recht van opstal.
Wanneer een vereniging besluit geen recht van opstal te vestigen, dan zou het heel fijn zijn wanneer
zij de gemeente hierover willen informeren. Dit kan per mail naar Annie Vriens:
a.vriens@hilvarenbeek.nl. Ook als een vereniging vragen heeft over het recht van opstal, dan kan
deze contact opnemen met Annie Vriens.
WSC heeft laten weten dat hun vereniging de afgelopen 2 jaar alleen nog maar op papier bestaat en
dat ze daarom hun lidmaatschap van de Sportraad opzeggen.

4. Uitleg IVA door Novadic-Kentron
Karin van Gompel van Novadic-Kentron was aanwezig om uitleg te geven over Instructie Verantwoord
Alcoholschenken (IVA). In een sportkantine moet altijd iemand aanwezig zijn die het IVA-certificaat
heeft of een verklaring sociale hygiëne.
De IVA-instructieavond geeft kennis over alcohol en wetgeving. Daarbij is ook ruimte voor een
rollenspel of het bespreken van situaties. Ook wordt er ingegaan op het niet schenken van alcohol
onder de 18 en het niet doorschenken aan mensen die genoeg op hebben.
Op vrijdag 23 november wordt het nationaal preventie akkoord getekend.
De IVA-instructieavond wordt op locatie gegeven als er minimaal 15 deelnemers zijn.
Het maximumaantal deelnemers is 35 en er zijn geen kosten aan verbonden. De cursus duurt 2,5 uur.
Iedereen die de cursus volgt krijgt een certificaat. Er zit geen einddatum aan de geldigheid van het
certificaat. De cursus kan eventueel ook online worden gevolgd bij NOC*NSF.
De gemeente gaat in het voorjaar van 2019 een IVA-instructieavond organiseren.
De gemeente gaat in 2019 meer inzetten op handhaving.
Het is ook mogelijk om een aparte avond te organiseren om te praten over drugs.

5. Stand van zaken Veilig Sportklimaat / Vertrouwenscontactpersoon
Sanne Abrahams wil een training voor bestaande en nieuwe vertrouwenscontactpersonen opzetten.
Deze bestaat uit 2 dagdelen en er moeten minimaal 12 deelnemers zijn. Er ligt geen tijdsdruk op.
Guus Buijlinckx heeft contact gehad met de buurtondersteuner in Esbeek om deze taak daar neer te
leggen. Daar is positief op gereageerd. Dit zal ook worden besproken met de buurtondersteuners in
Biest-Houtakker en Haghorst.
Binnen de verenigingen is het belangrijk dat er een goede afstemming is over de communicatie met
de vertrouwenscontactpersonen.
Sanne Abrahams is de contactpersoon vanuit de gemeente.

6. Sportcoach Tjalle Hoogsteen
In de agendapunten 7, 8 en 9 komt alles aan de orde wat Tjalle Hoogsteen wil vertellen.

7. Stand van zaken sporten op de basisscholen / het Beweeg Buro
Dit is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige vergadering. Elke week wordt op elke basisschool aan
elke groep 1 uur sportonderwijs gegeven door de sportcoaches. De ervaringen zijn zeer goed.
De kinderopvang is ook zeer tevreden. De kinderen kijken uit naar de gymlessen met de sportcoach.
De afspraken liggen vast tot en met december 2019. Elk half jaar is er een evaluatie met de gemeente.
De insteek is om er ook na 2019 mee door te gaan.

8. Stand van zaken kennismakingsboekje sport voor kinderen
Het idee is om aan het begin van het schooljaar en eventueel in januari aan alle bassischool
leerlingen een boekje uit te reiken met het volledige sportaanbod in de gemeente Hilvarenbeek.
Sjors Sportief kost € 2500 en daar komen de drukkosten van het boekje (€ 1000) jaarlijks nog bij.
Hilverportal wil verenigingen de mogelijkheid bieden om zich op de website te presenteren.
Tjalle Hoogsteen gaat met Hilverportal bekijken of er iets opgezet kan worden.

9. Koningsspelen
De Koningsspelen worden in 2019 gehouden op vrijdag 12 april. De sporthal van binnensport
accommodatie De Roodloop, de sportvelden die er omheen liggen (hockeyvelden, voetbalvelden,
tennisvelden, atletiekbaan) en het parkeerterrein zullen worden gebruikt. Het zwembad is helaas niet
beschikbaar.
Alle basisscholen hebben toegezegd dat ze meedoen (1250 deelnemers).
De kosten worden verdeeld over de scholen naar rato van het aantal leerlingen.
Waarschijnlijk zit er nog een gat in de begroting. Dit zal worden besproken met de scholen.
Er kan ook nog geschrapt worden in het programma om kosten te besparen.
De gemeente wil ook wel een steentje bijdragen.
Tjalle Hoogsteen gaat ook het conceptprogramma bespreken met de basisscholen.

10. Evaluatie opening nieuwe binnensport accommodatie De Roodloop
De opening is best aardig bezocht, maar er had wat meer jeugd aanwezig mogen zijn.
Helaas was het te koud. Al met al was het een geslaagde dag. Dit punt kan nu van de agenda af.
11. Stand van zaken Sportdorp Hilvarenbeek
Karin Schepers is aangesteld als projectleider voor Sportdorp Hilvarenbeek.
De speerpunten komen terug in de artikelen die elke week in de Hilverbode te lezen zijn.
De MRT-testen lopen in groep 2 van de basisscholen in Biest-Houtakker en Haghorst.
Daar zijn 6 kinderen uitgekomen die in aanmerking komen voor extra begeleiding.
De extra begeleiding wordt betaald vanuit de Sportdorp subsidie.
Na de kerstvakantie wordt gestart met de basisschool in Esbeek.
De sportcoaches gaan dit schooljaar in de reguliere gymlessen ook de MQ-test afnemen.
Op 21 november worden de eerste contacten gelegd voor aangepast sporten.
Er wordt door Karin Schepers een vragenlijst opgesteld die naar alle inwoners van de gemeente
Hilvarenbeek gestuurd wordt met betrekking tot de sportbehoefte. Het is de bedoeling dat deze in de
tweede week van januari verstuurd wordt.
Sportdorp is een meerwaarde voor de sport.

12. Sportgala
De commissie komt op woensdag 28 november 2018 voor de eerste keer bij elkaar om plannen te
maken voor het Sportgala van 2019.
De Rabobank Clubkas Campagne heeft dit jaar € 178,00 opgebracht voor de organisatie van het
Sportgala.

13. Verslag overleg wethouder Overmans op 19 november 2018
De Sportraad kan niet overal voor verantwoordelijk zijn. Het is de bedoeling dat we in 2019 met de
nodige partijen bij elkaar gaan zitten om tot een sportakkoord te komen.
Met wethouder Overmans is afgesproken dat alle succesvolle zaken worden overgezet naar de
gemeente.

14. Evaluatie Fittest
Aan de Fittest hebben 255 mensen deelgenomen.
De conditie was bij de meeste mensen wel in orde, maar lenigheid en kracht lieten te wensen over.
Het volgende aandachtspunt wordt een Fittest voor speciale groepen.
SSB 60+ gaat 10 weken lang een sport en spel instuif houden.
Hiervoor hebben zich inmiddels 20 personen aangemeld.
15. Aandachtspunten 2018
Positief coachen is inmiddels door 3 verenigingen opgepakt. De andere verenigingen worden
opgeroepen om hier ook mee aan de slag te gaan. Er is voor dit jaar nog budget beschikbaar.
De brochure van Sportdorp Hilvarenbeek komt ook in de tasjes die aan de nieuwe inwoners worden
aangeboden.

16. Uit de verenigingen / Rondvraag
Het logo van Sportdorp Hilvarenbeek zal naar alle verenigingen worden gestuurd met het verzoek om
dit op hun website te plaatsen.
De verenigingen van Sportpark De Roodloop hebben met de gemeente rond de tafel gezeten om nog
meer te verduurzamen. Het is gebleken dat dit lastig is omdat niet elke vereniging daar op dezelfde
manier in staat. De doelstelling is goed, maar zelf de kosten dragen gaat niet lukken.
Nog meer verduurzamen gaat dus niets worden zonder bijdrage vanuit de gemeente.
Hilvaria gaat plannen maken voor het vernieuwen van de gebouwen.
Het duurt nog wel een paar jaar voordat dit rond is.
Voor vragen over Tussenheid Hilvarenbeek kunnen de verenigingen terecht bij Tim Verheggen.
Zijn e-mailadres is: tim.verheggen@tussenheid.nl
VC De Hilver is op zoek naar een nieuwe penningmeester.

17. Sluiting
Edwin Kleiboer bedankt iedereen hartelijk voor zijn of haar aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor
een drankje aan de bar. Iedereen wordt weer bedankt voor de inzet.

Data voor de volgende vergaderingen
Maandag 17 december
20.30 uur
Dinsdag 22 januari 2019
20.00 uur
Vrijdag 1 februari 2019
20.00 uur

Dagelijks bestuur
Jaarvergadering
Sportgala

Hispohal
Elckerlyc
Elckerlyc

__________________________

______________________________

Voorzitter Edwin Kleiboer

Secretaris Guus Buijlinckx

